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La Biblia dels Nens es una colÂ·leccio de comics que narra els passatges mes importants de
lâ€™Antic i del Nou Testament.Els usuaris de Kindle gaudireu dels comics en una edicio
curosament optimitzada per a ser vista en blanc i negre. Aquells que disposeu dâ€™un Kindle
per a PC, Mac o iPhone podreu gaudir dâ€™una completa versio a tot color.A qui sâ€™adreca
La Biblia dels Nens?â€¢ Els infantsâ€¢ Les familiesâ€¢ Els catequistesâ€¢ Els mestresâ€¢ Els
qui volen aproximar-se a la Historia Sagrada com a fet culturalâ€¢ Els qui provenen
dâ€™altres cultures i religionsâ€¢ Els creients de qualsevol edatEls trets essencials
dâ€™aquesta publicacio son:EL GUIOâ€¢ El guio del comic es una transcripcio fidel dels
textos de la Biblia. No sâ€™ha afegit cap element de guio que sigui alie al text original.â€¢
Sâ€™ha fet servir la traduccio de la Biblia catalana, traduccio interconfessional (BCI) en
colÂ·laboracio amb lâ€™Associacio Biblica de Catalunya.â€¢ Cada episodi ocupa una o dues
dobles pagines. Es poden llegir i treballar per separat o be tots seguits.EL DIBUIXâ€¢ La
ilÂ·lustracio, de tipus realista, sâ€™adscriu a la tradicio de lâ€™escola de la linia clara
franco-belga que Herge, dibuixant de Tintin, va popularitzar.â€¢ Sâ€™ha dut a terme una
tasca exhaustiva de documentacio grafica per a lâ€™elaboracio dels dibuixos, tant pel que fa
als paisatges dâ€™Israel, com per a la indumentaria dels personatges (teixits, colors, etc.), els
objectes quotidians (objectes, aliments, etc.) i lâ€™arquitectura del moment.â€¢ Pel que fa als
rostres dels personatges, sâ€™ha treballat amb models del natural.Naixement de Jesus conte
els episodis seguents:â€¢ Anunci del naixementâ€¢ Naixement de Jesusâ€¢ Visita
dels savis dâ€™Orientâ€¢ Creixenca de Jesusâ€¢ Baptisme de Jesusâ€¢
Temptacions de Jesusâ€¢ Crida dels deixeblesâ€¢ Noces de Canaâ€¢ Sermo de la
muntanya: les benaurancesâ€¢ Sermo de la muntanya: estimar els enemicsâ€¢ Sermo de la
muntanya: la pregaria
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